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 שאלון הרשמה למדרשת השילוב נטור

 פרטים אישיים: .1

 שם משפחה_________    שם פרטי___________     מין     ז/נ     

 קופת חולים בה את/ה חבר/ה _________________.________    ____מס' תעודת זהות___

 _____    עיר___________   מיקוד_____   מספר בית________________________רח'_______

 _____________________________ייל_____מ____________נייד__________  בבית  טלפון

 עיסוק האב___________שם האב___________ 

   עיסוק האם___________שם האם___________ 

 __________________________אחים ושמות__________________________________ מס'

 /אחרנשואים/ גרושים : ההורים מצב משפחתי של

 קורות חיים .2

 שינוי משמעותי עד כה.  נסה/י לשים דגש על אירועים שמהוויםמהלך חייך את תאר/י בקצרה 

הסיבה בגללה נראה מהי שנת התרחשות ו מה היתהוכו'  .לדוגמא: שינוי במשפחה, שינוי בביה"ס .עבורך

 שונה.ולך האירוע כמיוחד 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 פירוט לגבי לימודים .3

 מגמת הלימודים_______________ תיכון ______________

 ____________________________________________________ פעילות מיוחדת שלך בביה"ס

 תחומי עניין שאותם את/ה אוהב/ת ללמוד____________________________________________
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I. עמיק ניין/ת ללמוד ובהם תרצה/י להעומהם תחומי העניין אותם היית מ

 ה?דרשבמ

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II.  (    5 -חזק   1 -)חלש  1-5ך ורצונך ללימוד והשכלה מ ידרג/י את שאיפות 

  1             2           3          4       5 

III.  (5 -חזק   1 -)חלש  1-5דרג/י את יכולתך בלימודים מ 

1             2           3          4       5 

 

 :שאלות כלליות .4

או כל פעילות מועדפת תחביבים , תנועת נוער, מעבר ללימודים: היית מעורבפרט/י מהם המסגרות בהן 

 פנאי. השעות של אחרת 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 את/ה שואף/ת שיראו חייך בעוד כעשר שנים. בקצרה כיצד תארי לנסה/

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 מהם החסרונות שלך?ו אצלך מהם היתרונות הבולטים -בעינייך שלך 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 תאום ציפיות .5

 ומהו היעד המרכזי שהינך מבקש/ת להשיג במסגרת זו דרשהמדוע ברצונך להצטרף למ

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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 ?מדרשהך שהותך באילו קשיים את/ה צופה שיהיו לך במהל -בכל מציאות יש קשיים. מהכרותך עם עצמך 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  מדרשה?התהליך שתעבור במשלך הציפיות העיקריות  מהן

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

  ישראליתהחברה ה .6

רות העיקריות הנדרשות בחברה מהן התמו ע"פ השקפתך? ,מה מטריד אותך בחברה הישראלית כיום

 ? שלנו? האם יש לכך קשר לרצונך להצטרף למדרשה וליכולתך להשפיע על המציאות בה אנו חיים

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 העשיה בקהילה:בתחום ההתנדבותי של  ורב/תתן/י דוגמא לפרויקט אפשרי בו היית רוצה להיות מע

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 :שרות צבאי .7

 פרט/י למסלול צבאי מסויים? /תהאם את/ה מיועד

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 מה היית רוצה לעשות בשרותך הצבאי?

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 מהו הפרופיל הצבאי שלך? ____________

 לסיום: .8

 …האם ברצונך להוסיף דבר מה ששכחת למלא על עצמך ובכלל

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


